QUICK-GUIDE TIL NØDVIELSE
En nødvielse er en vielse, der, på grund af en af parternes sygdom, ikke kan udsættes uden alvorlig fare
for, at vielsen ikke kan finde sted, og hvor der ikke, eller kun delvist, er sket prøvelse af ægteskabsbetingelserne ved den borgerlige myndighed.
Vurdering
Det er en betingelse, at den syge part kan handle fornuftsmæssigt. Der bør derfor ikke være tvivl om,
at parten ønsker at indgå ægteskab og forstår selve handlingen og konsekvenserne heraf.
Lægeerklæring
Der bør fremskaffes en lægeerklæring, som dokumenterer, at den syge part er i stand til at handle
fornuftsmæssigt, ikke kan flyttes, og vielsen ikke kan udsættes, jf. bilag 5.
Ægteskabserklæring eller - hvis ægteskabserklæringen ikke kan fremskaffes - en tro- og loveerklæring, jf. bilag 4.
Vidneerklæring
Vielsen overværes af to vidner, og der udfærdiges en vidneerklæring, jf. bilag 6.
Indberetning
Folkeregisteret / bryllupskontoret i parrets eller en af parternes bopælskommune:
 Lægeerklæring
 Ægteskabserklæring, eller en tro- og loveerklæring, hvis ægteskabserklæringen ikke kan skaffes
 Vidneerklæring
 Brev fra præsten om at vielsen har fundet sted, jf. bilag 7
Kirkekontoret i det sogn, handlingen har fundet sted:
 Kopi af lægeerklæring
 Kopi af ægteskabserklæring
 Kopi af vidneerklæring
 Brev fra præsten om at vielsen har fundet sted, jf. bilag 8
 Kirkekontoret skal efterfølgende registrere prøvelsesattestnummeret i Personregistrering, når
prøvelsesattesten foreligger fra kommunen (jf. Håndbog i Personregistrering 2017 s. 372)
 Evt. ansøgning om navneændring på bryllupsdagen via borger.dk (/blanket på
personregistrering.dk)
Biskoppen i det stift, handlingen har fundet sted:
 Kopi af lægeerklæring
 Kopi af ægteskabserklæring
 Kopi af vidneerklæring
 Brev fra præsten, hvoraf det fremgår, at vielsen har fundet sted (dag og sted) mellem N.N. og
N.N., og at der er foretaget indberetning til kirkekontoret, jf. bilag 9
Præsten beholder selv en kopi af samtlige dokumenter.

OBS! Det er vigtigt at orientere kirkekontor/kirkebogsførende sognepræst snarest muligt om vielsen
og sikre, at papirerne kommer kirkekontoret / kirkebogsførende sognepræst i hænde straks. Hvis den
syge part dør kort efter vielsen, og dødsfaldet er registreret, før registrering af vielsen er sket,
komplicerer det registreringen af vielsen.
Vielsesattest udleveres snarest muligt (der afventes ikke prøvelsesattest fra den borgerlige
myndighed).

QUICK-GUIDE TIL VIELSE PÅ SYGELEJET
Vielse på sygelejet er en almindelig vielse, hvor der forinden er udfærdiget en prøvelsesattest af
prøvelsesmyndigheden, men vielsen foregår på et sygeleje.
Vurdering
Der gælder naturligvis de helt samme krav til den syge parts evne til at kunne handle fornuftsmæssigt
som ved en nødvielse.
Lægeerklæring
Der bør fremskaffes en lægeerklæring, som dokumenterer, at den syge part er i stand til at handle
fornuftsmæssigt, jf. bilag 5. (Hvis det er åbenlyst urimeligt at indhente en lægeerklæring, kan præsten
undlade dette).
Vidneerklæring
Som ved en nødvielse skal vielsen overværes af to vidner, og der udfærdiges en vidneerklæring, jf.
bilag 6.
Indberetning
Kirkekontoret i det sogn handlingen har fundet sted:
 Prøvelsesattest
 Vidneerklæring
 Lægeerklæring
Præsten beholder den originale lægeerklæring.
OBS! Det er også i dette tilfælde vigtigt at orientere kirkekontor/kirkebogsførende sognepræst snarest
muligt om vielsen og sikre, at papirerne kommer kirkekontoret / kirkebogsførende sognepræst i
hænde straks. Hvis den syge part dør kort efter vielsen, og dødsfaldet er registreret, før registrering af
vielsen er sket, komplicerer det registreringen af vielsen.
Vielsesattest udleveres snarest muligt.

